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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

září 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE

rady
ÚVODNÍK redakční

Na jednáních v měsíci srpnu bylo schváleno:
1. Uzavření nájemní smlouvy s paní Marcelou Ulmanovou na pronájem obchodu
ve Šťáhlavicích.
2. Smlouva o dílo s ﬁrmou BP STAVBY
CZ na akci Lesopark-potoční síť, tůně.
3. Smlouva o dílo s ﬁrmou BAGGER,
s.r.o. na akci Kanalizace Na Sádkách.
4. Cenová nabídka pana Sekyrky na el.
zabezpečení prodejny potravin ve Šťáhlavicích.
5. Cenová nabídka na projekt revitalizace
přírodní zeleně – Šťáhlavice-alej Za humny.
6. Smlouva o dílo se společností ČEVAK,
a.s. na opravu vodovodních armatur v ul.
Palackého a Jungmannova.
7. Smlouva se Západočeským muzeem
v Plzni o užití díla pro reprodukční účely.
Jde o užití fotograﬁí do knihy o Šťáhlavech.
Rada obce dále vzala na vědomí:
1. Rozhodnutí KÚ PK odbor školství:
Nejvyšší povolený počet žáků stravovaných v ZŠ – 150.
2. Přijetí nového pracovníka na obsluhu
fekálního vozu.
3. Informaci ministra vnitra o plánovaných změnách v oblasti matričních úřadů. Od roku 2019 počítá ministerstvo s
paušální částkou za provedený prvozápis,
s čímž rada obce nesouhlasí.

Vážení spoluobčané, končí jedno volební období, je možná ten správný
čas stručně rekapitulovat naši činnost.
Cílem Redakční rady, která vznikla
před 4 roky, bylo transformovat Š+Š
v obecní komunikační platformu, která
poskytuje prostor pro prezentaci všem
místním orgánům, spolkům, sdružením, sportovním a kulturním organizacím, ale i jednotlivcům, a pozvednout
celkovou úroveň zpravodaje a také zájem občanů o věci veřejné. Mnohé se
přes různá úskalí podařilo a bude záležet na příští Redakční radě, nakolik
bude tento odkaz dále rozvíjet. Některé
myšlenky se naopak prosadit nepodařilo - např. vyšší tiskovou úroveň novin
a ani volební programy kandidujících
subjektů do zastupitelstva obce v tomto
čísle nečekejte. Rada obce rozhodla, že
programy v novinách nebudou, na rozdíl od dvouletého bilancování úřadu.
Tímto bych rád poděkoval všem autorkám a autorům, kteří se podíleli a podílejí na obsahu novin. Redakční rada
si velmi váží zejména toho, že věnujete
část svého volného času obci. Vaše náměty a příspěvky prosím i nadále posílejte na email:
redakce@stahlavy.cz.
Ondřej Maglić,
předseda Redakční rady Š+Š

4. Informaci Plzeňského kraje, že lípa republiky bude dodána v týdnu od 22. 10.
2018.
5. Petici části občanů z Polní ulice, kteří nesouhlasí s provizorním ustájením
koní na pozemku v soukromém vlastnictví v této ulici. O stanovisko byl požádán MMP-odbor územního plánování
a externí právník obce. Po získání všech
podkladů bylo účastníkům petice zasláno
vyjádření.
Tolik v krátkosti k činnosti rady obce.
Vážení spoluobčané, v době, kdy se
k vám dostanou tyto noviny, budou zbývat
do komunálních voleb tak dva týdny. Je
do určité míry překvapení, že o vaše hlasy se ucházejí pouze dvě kandidátky. Jsou
v podstatě dvě možnosti, jak si situaci vysvětlit. Nezájmem nebo neochotou podílet se na řízení obce, což by bylo velmi
smutné, nebo tím, že si mnozí uvědomili
odpovědnost, kterou na sebe účastí v zastupitelstvu berou. V každém případě by
bylo dobré, aby se voleb zúčastnilo co
nejvíce občanů. Těm, kteří přijdou, přeji
šťastnou ruku při jejich volbě.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ULIČNÍ VPUSTI A KANÁLY
V HUSOVĚ ULICI
Jak jsme již psali v srpnovém čísle novin, bohužel se nepodařilo vyměnit uliční
vpusti za protizápachové v letošním roce.
Důvodem je, že zhotovitel, který je měl
v květnu či červnu dělat, ze zakázky nečekaně v květnu odstoupil. Následně jsme
se snažili najít zhotovitele jiného, vše
bylo na dobré cestě, ale nakonec k dohodě s ním nedošlo. Nejedná se bohužel
z pohledu stavebních ﬁrem o zajímavou
zakázku. Od srpna vede Husovou ulicí
objížďka, realizace se již letos nepodaří.
Dále si občané této ulice stěžovali na

hlučnost kanálů a žádali vyřešení této
věci. Kanalizační šachty s poklopy byly
osazeny v době, kdy probíhala rekonstrukce ulice Husova, jedná se o krajskou
komunikaci. Obec zjišťovala možnosti
odhlučnění kanálů, bohužel jsou zde pouze dvě možnosti:
a) osazení speciálního těsnění, které je
však na poklopy obtížně k sehnání, je nákladné a navíc vydrží pouze několik týdnů
b) stavební řešení šachet. Stavební řešení je však velmi nákladné a navíc nejisté,
protože nikdy nelze zaručit, že jiné poklopy nebudou klapat či dunět.
Obec se rozhodla zkusit variantu a) a in1

stalovat do vybraných poklopů těsnění,
bohužel dodavatelské ﬁrmě se prozatím
nepodařilo těsnění do poklopů sehnat.
Obec chce v příštím roce opravit problematickou strouhu na konci Husovy ulice,
která je vymletá a způsobuje zápach v lokalitě, a v příštím roce již skutečně dojde
na výměnu uličních vpustí v Husově ulici
za protizápachové. Věříme, že tím občanům v ulici a v přilehlém okolí bude zlepšen komfort bydlení.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OTEVŘENÍ PRODEJNY
VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Po dohodě s nájemkyní bude ve Šťáhlavicích otevřena nová prodejna potravin
a smíšeného zboží pravděpodobně v říjnu. Nájemkyně nyní zajišťuje zásobování
prodejny zbožím. Prodejna je umístěna
v budově obecní hospody na návsi
a vchod do ní bude z rampy před hřištěm.
Věříme, že občané i nájemkyně obchodu
budou spokojeni, obec udělala po uzavření obchodu COOP pro existenci prodejny
ve Šťáhlavicích maximum. Prodejna je
plně vybavena nábytkem a spotřebiči.
ROZKLIKÁVACÍ (KLIKACÍ) ROZPOČET OBCE NA WEBU OBCE
A WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Na www.stahlavy.cz můžete od srpna najít novinku – klikací rozpočet obce. Je zde
vidět průběžné plnění a čerpání z rozpočtu na daný rok, údaje jsou dodavatelem

pravidelně aktualizovány.
Webové stránky obce doznají úpravy cca
do konce roku, nejpozději na poč. příštího
roku. Budou přehlednější, propojenější se
sociálními sítěmi a lépe uzpůsobené pro
zobrazení v mobilních telefonech.
STÁLE HLEDÁME KRONIKÁŘE(KU)
PRO ČÁST OBCE ŠŤÁHLAVY
Obec Šťáhlavy hledá spolehlivou osobu,
která se zajímá o dění v obci a která by psala
od příštího roku kroniku Šťáhlav.
Současná kronikářka odvádí svou práci
s láskou a na výbornou, ale pověřila nás,
abychom si našli od r. 2019 někoho nového.
Práce kronikáře je ﬁnančně ohodnocena,
bližší informace poskytne starosta obce.
PRONÁJEM RESTAURACE
„ZÁMECKÁ“
Obec hledá zájemce o pronájem prostor
restaurace „Zámecká“ Šťáhlavy. Současný

ZPRÁVA O PROBÍHAJÍCÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH
Většina zásadních oprav i investic na rok nitého podloží. Bude dokončeno v pol. září.
2018 je již dokončena (podrobnosti v se- Tůně v Bažantnici – částečně ﬁnancováznamu akcí na jiném místě těchto novin). no z dotace, provádění prací září, říjen
V současné době probíhají tyto akce:
Vodovod Tyršova – od Habrmanovy ul.
Kanalizace Na Sádkách – poč. září bude k ul. U Hřiště – bude proveden září, říjen
zcela dokončeno
Kotelna ZŠ – výměna zdroje vytápění
Kanalizace Na Kukačce – probíhá, bude včetně stavebních úprav kotelny proběhdokončeno v září
la dle harmonogramu a vše je již hotové.
Vodovod Na Potoce – podvrt vodovodu Tímto děkujeme šťáhlavským řemeslmusel být nahrazen výkopem z důvodu kame- níkům Petru Jirglovi – VODOKOMDALŠÍ INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE NEZVċSTICKÁ
Název stavby: „III/1772 ŠĢáhlavy ulice NezvČstická“
Termín výstavby: 1. 8. – 26. 12. 2018
Objednatel:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p. o.
Obec ŠĢáhlavy
zhotovitel:
Zhotovitel:
VodohospodáĜské stavby, s. r. o., Divize 3, Presslova 13, PlzeĖ
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Volf, tel.: 377 237 217
Projektant:
Boula IPK s.r.o, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 PlzeĖ
Technický dozor: SUDOP PRAHA a.s., StĜedisko 230, Tel.: 378 132 830
Stavba byla zahájena 13.8.2018. Stavba probíhá, pohybuje se zde velké množství vozidel stavby i pracovníkĤ.
Jedná se o staveništČ, proto pĜed vstupem na staveništČ dbejte pokynĤ pracovníkĤ stavby! Stavba se
neustále vyvíjí, pĜístup i pĜíjezd do lokality je omezený, podmínky vstupu þi vjezdu záleží na stavební firmČ a
postupu prací.
Kudy nejlépe pČšky k prodejnČ COOP, k nádraží a ke sbČrnému dvoru?
Ze strany od závor: chodníþkem vedoucím pĜi železniþní trati. Od stavebního materiálu je chodníþek oddČlen
železnými zábranami.
Ze strany od zástavby nad tratí: nejlépe z ulice Dr. Beneše, tj. ulice naproti prodejnČ COOP.
Ze zástavby u Bažantnice: nejlépe po perónu.
K prodejnČ a nádraží se lze dostat i po ul. NezvČstická, ale je nutno dbát zvýšené opatrnosti a pokynĤ
pracovníkĤ stavby. Prosíme, je-li to možné, pohyb po ulici NezvČstická omezte na minimum. DĤvodem
je pĜedevším VAŠE BEZPEýNOST.
Kudy autem do sbČrného dvora?
Provoz sbČrného dvora je nepĜerušen, nadále je otevĜeno v Po, St a So. Vždy je nutno respektovat
pokyny pracovníkĤ stavby a pĜizpĤsobit se stavu staveništČ! Autem lze ke sbČrnému dvoru dojet:
a) vymezeným koridorem od závor urþeným primárnČ pro dopravní obsluhu prodejny COOP;
b) z ulice Dr. Beneše naproti prodejnČ COOP;
c) z Rašínovy ulice.
V prĤbČhu stavby mohou být ale nČkteré varianty aktuálnČ neprĤjezdné, proto prosíme, bućte pozorní, opatrní
a pĜedevším dbejte pokynĤ pracovníkĤ stavby. Na každé z cest jsou udČlány nájezdy, i do sbČrného dvora je
nájezd, aby bylo možné projet.
Obþané s bydlištČm nebo vlastníci nemovitostí v ul. NezvČstická, Polní, K Bažantnici, Havlíþkova,
Tylova mohou nadále do lokality vjíždČt, samozĜejmČ s omezeními, které si stavba vyžaduje. Mohou si, pokud
mají zájem, proti podpisu vyzvednout ve stavební buĖce u stavbyvedoucího (vedle bazárku) kartiþku s právem
vjezdu na staveništČ z dĤvodu bydlištČ v poþtu 1 – 2 ks na nemovitost. Ale není to nutné.
Vjezd obþanĤ s bydlištČm v lokalitČ, ostatních do sbČrného dvora i dopravní obsluhy prodejny je nadále
stavební firmou respektován a je a bude respektován i Policií ýR.
V pĜípadČ, že byste nemČli od zhotovitele nebo stavebního dozoru dostatek informací, mĤžete se obrátit na
stavebního technika obce Ing. Honégera. Tel.: 727 830 017.
PROSÍM, BUĆTE TRPċLIVÍ, KAŽDÁ STAVBA S SEBOU NESE NEPěÍJEMNÉ SITUACE, PRACH,
OBTÍŽNOU DOSTUPNOST APOD., ALE NA KONCI TOHOTO „MARATONU“ BUDE KRÁSNÁ NOVÁ
CESTA VýETNċ CHODNÍKU A NOVÉHO VEěEJNÉHO OSVċTLENÍ.
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nájemce hostinskou činnost ve Šťáhlavech
ukončí ke konci měsíce září. Zájemci se
mohou hlásit osobně nebo písemně na OÚ.
MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO
OBCE (ZO) Z 22.8.2018
Na mimořádném ZO bylo schváleno rozpočtové opatření navyšující příjmy a výdaje. Dle doporučení ﬁnančního výboru
byly příjmy navýšeny o předpokládané
navýšení příjmů ze státního rozpočtu
a o dotaci ve výši 2.474.000 Kč, kterou
se obci letos podařilo získat na rozšíření
vodovodních řadů v obci. Naproti tomu
byly navýšeny výdaje, které budou použity zejména na vyšší výdaje v souvislosti
s výstavbou ul. Nezvěstická.
Rozpočtové opatření je zveřejněno na
webových stránkách obce.

PLET, a Jiřímu Sedláčkovi za rychle
a kvalitně provedenou práci.
Oprava lapače písku na Obcízně ve
Šťáhlavicích – z důvodu potíží na straně
zhotovitele se posunul termín na září, říjen
Rozšíření pergoly u hřiště ve Šťáhlavicích – dokončeno
Úprava cesty pro pěší u „kanálku“ a od
„kanálku“ k Bažantnici a části chodníčku
u nádraží – byl proveden povrch z frézovaného materiálu, který obec získala za
výhodných podmínek ze stavby ulice Nezvěstická; povrch byl zhutněn a do konce
září bude opatřen zástřikem. Díky tomu
budou cesty komfortnější pro chůzi i pro
kola a kočárky a zejména pro starší občany.
Vstup do budovy OÚ – dle návrhu architekta probíhá úprava vstupu do budovy OÚ. Vstup byl naprosto nevyhovující,
neizolovaný, některé části se rozpadaly.
Vstup bude opatřen plošinou pro zdravotně postižené. Částečně dokončen bude
poč. října, do poloviny listopadu bude
vstup zastřešen skleněnou stříškou, která
je již ve výrobě.
Sanace budovy OÚ (1. etapa) – září,
říjen. Budovu je nutné sanovat, protože
neustále docházelo k jejímu podmáčení
a šíření plísní.
Úprava vjezdu u hasičské zbrojnice dokončeno
Během letních měsíců byly provedeny některé výkopové práce, např. byly prohloubeny a upraveny příkopy v Kozelské ulici,
které byly naposledy upravovány před
několika desítkami let. Nyní je z lokality lépe odváděna dešťová voda, která se
k cestě dostává z blízkého lesa nad cestou.
Chodníček k budově na házenkářském
hřišti – bude vyměněn za zámkovou dlažbu pracovníky obce září, říjen
Chodníček k budově u hasičské zbrojnice a tedy ke knihovně - bude vyměněn
za zámkovou dlažbu pracovníky obce
září, říjen
Rekonstrukce ulice Nezvěstická a výstavba chodníku a veřejného osvětlení
– probíhá, nové informace v infoboxu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
SEZNAM AKCÍ PROVEDENÝCH V ZÁVĚRU R. 2017 A V R. 2018
Závěr r. 2017
- Čekárna autobusové zastávky na návsi
- Oprava komunikace v osadě Beránka u zámku – zajištěno přes Mikroregion Ra+ odvodnění, oprava komunikací ve Šťáh- dyně
lavicích
- Nové osvětlení v kulturním centru,
- Výstavba mostku Na Sádkách
v některých místnostech OÚ a v areálu
- Úprava plochy před Hobby Říha
pracovní čety
- Oprava Hraběcí cesty, 2. etapa – asfal- - Chodník pro pěší od Hraběcí do Šťáhtový povrch od Bažantnice ke křižovatce lavic
u CO
- Vodovod Náves Republiky, Palackého,
- Rozšíření rozhlasu o další bezdrátová Nezvěstická, Tylova, Havlíčkova, K Bahnízda
žantnici, Pod Kozlem – většina vodovodu
- Vodovod ve Šťáhlavicích – lokalita Za ﬁnancována za přispění dotace
Humny a Mezi Domky
- Oprava cesty za lesním úřadem – včetně
- Kanalizace Ke Kozlu, I. etapa (cca od úpravy okolní zeleně
parkoviště pod Kozlem 100 m směrem na - Úprava terénu u trati u nového hřbitoŠťáhlavice
va a úprava plochy vedle vrátek starého
V r. 2018
hřbitova
- Výměna oken v obecní hospodě ve Šťáh- - Chodníky v Rokycanské ul. – nový asfaltový povrch po obou stranách ulice,
lavicích a ve 2. patře budovy OÚ
a to od křižovatky s ul. Husova až k mostu
- Oprava cesty u zahrádek pod tratí
- Některé menší opravy kanalizace, pro- přes řeku Úslavu
- Cesta ve Šťáhlavicích u brodu – nový aspustků a kanalizačních vpustí atd.
- Menší opravy místních komunikací faltový povrch části této cesty před a za
v ulicích K Bažantnici, Havlíčkova mostem
a Špilarova, V Zahradách, osada Beránka - Vodovodní a kanalizační přípojka pro
(cesta nad koupalištěm), úprava povrchu hřiště ve Šťáhlavicích
ústí tzv. Hluboké cesty do ul. Kozelská - Oprava kapličky ve Šťáhlavicích – ﬁnancováno za přispění dotace
u kontejnerů
- Úprava prostor v obecní hospodě ve - Generální oprava komunikace JungmaŠťáhlavicích na prodejnu a vybavení pro- nnova, Palackého a část U Hřiště
- Rozsáhlá oprava havarijního stavu plodejny veškerým nábytkem a spotřebiči
- Umístění radarů na měření rychlosti chých střech MŠ
- Kanalizace Na Potoce
v ulici Husova a ve Šťáhlavicích
- Přístřešek v obecním stavebním dvoře - Asfaltový povrch v obytné zóně Šťáhla(využit jako skladovací prostor pro diva- vice (1. etapa)
- Obnova Hraběcí aleje (ošetření dubů,
dlo Šťavel)
- Kanalizační přípojky do budovy č. p. odstranění křovin) – hrazeno za přispění
440 (hasičská zbrojnice a knihovna) a ke dotace
- Nákup traktoru John Deere 2036 pro pokurtům ve Šťáhlavech

třeby obecní pracovní čety
- Obec významným způsobem podpořila místní spolky ze Šťáhlav i Šťáhlavic
formou dotací, spolky tak mohou rozvíjet svou kulturní, sportovní aj. činnost,
pořádat kulturní a sportovní akce, dětský
den aj., pracovat s dětmi nebo reprezentovat naši obec na celostátní i mezinárodní
úrovni.
- Projektantská činnost – je dokončena
nebo letos objednána řada projektů na
inženýrské sítě, rekonstrukce budov, protizáplavová opatření i na úpravu zeleně
v obci.
- Obec podpořila kulturní vyžití v obci
nejen formou dotací místním spolkům,
ale i vlastní činností; již pravidelnou akcí
ﬁnancovanou obcí je Noc kostelů, zájezdy
do pražských divadel, návštěvy významných osobností v naší obci aj. – za tuto
činnost děkujeme Petře Brůhové.
Investice, které probíhají nebo proběhnou
na podzim t. r., jsou rozepsány v jiné části
těchto novin ve zprávě o probíhajících investičních akcích.
I na následující období má obec připraveno a na stavebním úřadě povoleno dostatek investičních akcí pro část Šťáhlavy
i Šťáhlavice, a nejen to. V současné době
jednáme o konání oslav 780 let od 1. písemné zmínky o obci Šťáhlavy. V rámci
oslav proběhne v příštím roce několik
kulturních akcí, mimo jiné křest knihy
o obci Šťáhlavy, výstava a také 1. Ples
obce Šťáhlavy. Podrobnosti budou včas
sděleny.

rubriku OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE připravila tajemnice Mgr. Iveta Bočanová
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zejména starostovi obce Ing. Václavu Štětinovi, členům obecní rady JUDr. P. Štětinovi, Ing. D. Lucákovi, MUDr. J. Škorpilovi a Mgr. D. Krňoulovi za kvalitní a zkušené vedení obce, a dále i ostatním zastupitelům a členům výborů a komisí za odvedenou
práci v předcházejícím volebním období. Věřím, že i po volbách do obecního zastupitelstva budeme moci pokračovat v dobře rozjeté
práci a nadále spolupracovat na rozvoji Šťáhlav a Šťáhlavic.
tajemnice OÚ Iveta Bočanová

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí 2018 se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. 10. 2018
od 8.00 do 14.00. Volební místnosti budou ve Šťáhlavech jako obvykle v budově Obecního úřadu, ve Šťáhlavicích v pohostinství. Protože se jedná o naši budoucnost, věříme, že se voleb zúčastní velká většina z nás.
Vlasta Brůžková, matrika OÚ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit
a pozvat Vás na vítání občánků, které se
bude konat v sobotu dne 20. 10. 2018
v obřadní síni Obecního úřadu Šťáhlavy.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto skutečnost
- nejpozději však do středy 10. 10. 2018.

Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm
ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích narozené
od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018.
Děti narozené po datu 31. 8. 2018 mohou
rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání občánků,
které se uskuteční na jaře příštího roku.
Termín vítání bude s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
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Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce. Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadě ve
Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně
telefonicky na tel. č. 377969079 nebo
emailem: matrika@stahlavy.cz.
Radka Fremrová, matrika OÚ

NAŠI JUBILANTI

ZLATÁ SVATBA!

Šťáhlavy
Leontin Pešek 88 | Marie Beranová 87
Zdeňka Česká 88

V srpnu oslavili 50 let společného
života - zlatou svatbu manželé Věra
a Jaroslav Benešovi ze Šťáhlav. K významnému životnímu jubileu jim přišli
popřát starosta obce Ing. Václav Štětina
a matrikářka Vlasta Brůžková.
Radka Fremrová, matrika OÚ

Šťáhlavice
Jaruška Šebková 88 | František Fiala 85
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová

ŠŤÁHLAVSKÝ PĚVECKÝ SBOR
OTEVÍRÁ NOVOU SEZÓNU
Baví vás zpívání? Nás taky. Jsme nadšenci, kteří si rádi zazpívají – někdo líp,
někdo se zpívat lépe učí, důležité je, že
všichni zpíváme s chutí. A rádi přivítáme
posilu. Scházíme se na hodinku každou
středu od 18 hodin na zdejší základní škole. Připravujeme se na podzimní a poté

adventní koncert (s první půlkou tzv. Rybovky). Relax, radost z povedené písničky, dobrá parta… Už od 26. září.
Těšíme se na vás.
Napište na jakubsedivy@atlas.cz
Sbormistr Mgr. Jakub Šedivý

KOZELSKÉ OKÉNKO
Začátkem našeho Kozelského okénka
bychom se rádi ohlédli za uplynulými
události měsíce srpna. Zámek Kozel se
zapojil do Hradozámecké noci organizované Národním památkovým ústavem.
Tématicky byla akce laděna v duchu
electroswingu. Přes den probíhaly komentované prohlídky zámeckého parku
s panem zahradníkem Vladislavem Vlachem. V odpoledních hodinách se k poslechu přidala swingová kapela Dryband,
která svou příjemnou hudbou podbarvovala atmosféru celé akce. Ve večerních
hodinách, kdy zámek již potemněl, se po
půl hodinách konaly netradiční prohlídky
zámku, při kterých se návštěvníci mohli
podívat na neobvyklé exponáty, ale také
se dozvědět zajímavosti, které při běžné
prohlídce zůstávají utajeny. Jako pozornost také dostal každý návštěvník welcome drink od našeho sponzora Bohemia
sektu. I přes mírnou nepřízeň počasí se
akce vydařila a již nyní se těšíme na příští Hradozámeckou noc. Věříme, že by se

z ní mohla stát příjemná tradice zakončení
léta na Kozlu.
Co se týče výstav, tak před zámkem byla v
srpnu instalována panelová výstava projektů
z dotací Evropské unie v Plzeňském kraji.
Dále si v zámecké Jízdárně do poloviny září
můžete přijít prohlédnout díla sušických
řezbářů nebo v horním patře výstavu Šlechtici - diplomaté - svobodní zednáři, která
bude k vidění až do 28. října.
A co nás čeká v září? Hned na začátku měsíce se 11. v úterý od 18.00 hodin
v kapli uskutečnil koncert Česká lovecká
hudba na zámku Kozel, který byl součástí
Haydnových slavností. Další koncert se
bude konat ve středu 26. září v zámeckém
parku. Vystoupí pan Miura Taró a zahraje na japonskou ﬂétnu shakuhachi. Spolu
s ním bude hrát Marek „Kimei“ Matvija.
V případě nepřízně počasí se akce přesune do kaple. Vstupenky budou k dostání
za 190 Kč. Na konci měsíce, a to 29. září,
se v Jízdárně bude konat beneﬁční koncert kytaristů Pavla Steidla a Dagmar An-

drtové-Voňkové. Akce proběhne k výročí
20. narozenin Hospice svatého Lazara.
Vstupenky za 190 Kč jsou k dostání na
goout.net nebo na recepci hospice. Další
koncerty na měsíc říjen jsou v jednání,
nicméně již víme, že tradičně proběhne
vánoční koncert Štěpána Raka, a to 28.
12. 2018. Vstupenky budou k zakoupení
na pokladně zámku.
Kromě těchto akcí bychom Vás také rádi
informovali o tom, že bronzové sochy
Františka Ladislava Riegra a Jiřího Kristiána knížete Lobkovice, byly z Jízdárny navráceny do Pantheonu Národního muzea,
kam se vrátily po zhruba 70 letech, když
byly za minulého režimu deinstalovány.
Těšíme se na Vás v září. Máme pro Vás
otevřeno celý týden kromě pondělí, od
10.00 - 16.00 hodin.
Kateřina Karez,
pracovník vztahů k veřejnosti,
zámek Kozel

SHAKUHACHI OPĚT VE ŠŤÁHLAVECH
A 2 UNIKÁTNÍ KONCERTY NA ZÁMKU KOZEL
To spojení dává smysl. A to nejen proto,
že ﬂétna Shakuhachi se čte jako šakuhači
a má tedy stejné počáteční písmeno jako
Šťáhlavy a Šťáhlavice. Je to tradiční japonská ﬂétna vyráběná z bambusu. Její
tradice sahá k japonským žebravým mnichům zenové sekty Fuke. Je meditačním
nástrojem, později používaným mnichy
i jako nástroj k vlastní obraně a poměrně
účinná zbraň. Její zvukový rozsah umožňuje prezentaci jemných a měkkých tónů

až ostrý, takřka kvílivý projev. A pro ty,
co na přelomu září a října zamíří na Zámek Kozel, se ukáže v poměrně netradičním i tradičním uchopení japonských
i českých muzikantů.
Dne 26. září od 18.30 můžete v parku
zámku (při nepřízni počasí v zámecké
kapli) potkat japonského hudebníka a výrobce těchto ﬂéten pana Miuru Taró. Žije
v prefektuře Mie, ve městě Yokkaiči. Již
42 let se živí výrobou ﬂéten shakuhachi
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a do zvuku svých ﬂéten vkládá hledání
vlastního projevu, tónu ﬂétny jako modlitby i zvuku duše. Jeho přednes shakuhachi není úplně obvyklý, jeho koncerty
kombinují zvuk, místo, světlo a prostředí,
kterým jsou unikátní. Dalšími skladbami ho doplní Marek Kimei Matvija. Ten
studuje japonskou tradiční hudbu a jako
historicky první Čech dosáhl mistrovský
titul od svého učitele mistra Mitsuhashiho
Kifu.

SHAKUHACHI OPĚT VE ŠŤÁHLAVECH
A 2 UNIKÁTNÍ KONCERTY NA ZÁMKU KOZEL
A hned 5. října od 19.30 můžete v jízdárně zámku vidět trochu odlišné spojení.
Opět pan Miura Taró, kterého tentokrát
doplní Yoshino Rinko, pianistka vystupující po celém světě a organizující koncerty pro mladé talenty, s nimiž sama často
vystupuje. Mimo hry na klavír předvádí
tradiční japonský tanec Chiyo No Koto-

buki. A dalším vystupujícím bude český
průkopník hry na shakuhachi Vlastislav
Matoušek. Ten je zároveň skladatelem a
etnomuzikologem. Hru na shakuhachi
studoval mimo jiné i v Tokiu a Ósace, zabývá se hudbou mimoevropských kultur,
hudební kinetikou a organologií.
Vstupenky na oba koncerty jsou k zakou-

pení před představením nebo v předprodeji v kanceláři zámku. Další dotazy k
oběma akcím, případně k výrobě či hře na
bambusovou ﬂétnu rádi zodpoví spoluorganizátoři ze Šťáhlav – keramické studio
EFRAIM.
Jana Vlčková

BEZEJMENNÁ SRDEČNĚ ZVE NA KULTURNÍ AKCE,
KTERÉ V ZÁŘÍ UVEDE V RÁMCI DVOU FESTIVALŮ V PLZNI
Mezinárodní festival Divadlo Plzeň zařadil v úterý 18. 9. od 20:00 na scéně Moving Station /Most Ivana Martina Jirouse
1, Plzeň/ existenciální básnický dialog
BROKEN WORDS významného čínského
exilového spisovatele Liao I-wua a šťáhlavického básníka Iva Hucla s živou zvukovou koláží a působivým videoartem. Auto-

rem hudby je multiinstrumentalista Tomáš
Vtípil, známý například ze spolupráce
s Národním divadlem v Brně nebo jako
skladatel hudby k ﬁlmu Radima Špačka
Pouta. Projekce je dílem brněnské ﬁlmařky
Petry Bučkové.
Knižní veletrh Svět knihy Plzeň, který se
bude konat v živém prostoru DEPO /Pres-

lova 1, Plzeň/ uvede v pátek 21. 9. od 13:00
společný projekt virtuózního hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala a básníka Iva Hucla Staré
písně, prastaré. V autorském podání v něm
zazní krátké magicko-realistické příběhy
inspirované dobrodružnou cestou snění.
Bezejmenná čajovna, Ivo Hucl

SPORT
SRPNOVÉ UDÁLOSTI V HÁZENÉ
Letošní extrémně vysoké letní teploty nás
vytěsnily do subtropického pásma, kde
ale oproti našim krajům i občas zaprší.
Radost z tohoto počasí měly možná děti,
užívající si prázdnin. Jestli to bude nadále pokračovat, budeme dětem vysvětlovat,
k čemu sloužila pláštěnka či deštník. I našim hráčům, připravujícím se na následující sezónu, nadměrné teploty vadili. Vykonávat vytrvalostní a posilovací přípravu
v třicetistupňových teplotách není nic příjemného. Všichni hráči ale tyto přípravy
poctivě absolvovali a tak věříme, že se to
zobrazí i ve výsledcích.
DRUŽSTVO MUŽŮ
Tým mužů pod vedením trenéra M. Šedivce a vedoucího F. Schejbala st. sehrálo po
letní přípravě několik zápasů. 16. srpna přijeli prověřit naše družstvo soupeři ze Strakonic, kteří v minulém ročníku sestoupili
z extraligy. Přijeli s omlazeným souborem,
který naši dokázali porazit 28:25. 18. srpna
se v naší hale konal mezinárodní turnaj, na
kterém naši chlapci oba své zápasy pro-

hráli. S týmem SSG Metten 24:27, a s dalším německým soupeřem HG Ingolstadt
30:33. 24. 8. si pak tým zajel do SRN do
Mettenu sehrát odvetný zápas. Tentokrát
naši nezaváhali a oplatili soupeři porážku
z turnaje. Zvítězili 29:24. 2. září je čeká
utkání Českého poháru se soupeřem ze
severočeského kraje Chemičkou Ústí nad
Labem. Pak již vzhůru do podzimní části
druhé ligy, kdy začínáme severočeskou oblast 22. září s těmito soupeři. Jablonec, Košutka, Mladá Boleslav, Most, Dukla Praha
B, Ústí nad Labem, Libčice, Slavia Plzeň,
Liberec, Louny.
STARŠÍ DOROST
Starší dorostenci uhájili v minulé soutěži
příslušnost v lize. Trénovali společně, jak
s muži, tak i s mladším dorostem. Na počátku září hochy čeká také několik přípravných
zápasů a začínají 23. září doma s týmem Sokola Nové Veselí. V první lize je ještě čekají
tito soupeři. Zlín, Liberec, Lovosice, Frýdek
- Místek, Zubří, Karviná, Plzeň, Nové Veselí, Dukla Praha, Kopřivnice.

Metten
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MLADŠÍ DOROST
Chlapci hrající v této věkové skupině trénovali společně se starším dorostem a v závěru srpna mají soustředění. V rámci této
akce sehráli zápas s Talentem Plzeň hrajícím první ligu, který vyhráli 33:30. Svou
soutěž, druhou ligu mladšího dorostu,
zahajují 22. září s dorostem Elektropraga
Jablonec nad Nisou. Jejich dalšími protivníky budou družstva Strakonic, Mělníka,
Třeboně, Loun, Mostu, Úval, Sokola Vršovice, Lokomotivy Vršovice, Dukly Praha
B, a Pardubic.
STARŠÍ ŽÁCI
Také tato kategorie začíná prvním soutěžním turnajem v Rokycanech již 2. září.
Spolu s našimi žáky hrají tuto soutěž zvanou Plzeňská liga, družstva Rokycan, Slavia Plzeň, Talent Plzeň A a B. Kluci spolu
s trenéry absovovali soustředění v Rohanově na Šumavě.
MLADŠÍ ŽÁCI
I tato věková skupina měla soustředění,
a to v Letinech. Její soutěž zná účastníky,
ale rozlosování turnajů na ni ještě čeká.
Jsou to Šťáhlavy, Rokycany, Slavia Plzeň,
Talent Plzeň.
Jak je vidět z výčtu žákovských soutěží
v kraji, počet mládežnických týmů neustále klesá. Jedná se pouze o chlapeckou
kategorii, u děvčat je situace daleko lepší.
Proto je třeba náš oddíl pochválit za práci
s dětmi. Vždyť jen Talent Plzeň a Šťáhlavy z celého kraje mají obsazeny všechny
mládežnické soutěže. Popřejme všem šťáhlavským týmům do nového ročníku hodně
sportovních úspěchů, aby čestně reprezentovaly po republice naši obec.
za VV házené Sokola Šťáhlavy
Jan Sklenář

SPORT
ŠŤÁHLAVICKÝ TRIATLON
V sobotu 18. 8. 2018 proběhl ve Šťáhlavicích jubilejní 35. ročník triatlonu. Závod
je tradičně připravován jako oslava triatlonových sportů i ocelových mužů a žen.
Celkem proběhly 4 závody dostupné celému spektru jak vrcholových sportovců,
tak i těch méně trénovaných. Zazávodit si
mohli milovníci silničních i horských kol,
stejně tak i milovníci silových sportů. Věkové omezení je od 16 let až třeba do 100.
Jednotlivé závody:
Závod 1 – O pohár Realitní kanceláře
Pubec s.r.o., hlavní silniční závod – 300
m plavání, 40 km silniční časovka, 6 km
běh.

Závod 2 – O pohár ﬁrmy EC-Elektronik spol. s r.o., terénní – 300 m plavání,
17 km terénní časovka, 6 km běh.
Závod 3 – O pohár ﬁrmy SILBA-Elstav
s.r.o., ocelový muž – žena – 40 km silniční časovka, 6 km běh, 3 silové disciplíny
– činka, hrazda, sedy-lehy.
Závod 4 – O pohár ﬁrmy ML DINO, malý
– 100 m plavání, 6 km silniční časovka,
1 km běh.
Podrobné výsledky najdete na www.sokolstahlavice.cz
Celému závodu přálo velmi teplé počasí.
Děkujeme všem sponzorům, a to ﬁrmám,
které zaštítily jednotlivé závody, dále Bi-

6

rellu, obci Šťáhlavy a Nezvěstice, také patří dík za výborné občerstvení na akci od
Šťáhlavické hospody a také samozřejmě
všem organizátorům, kteří na úkor svého
volného času tuto akci vytvářejí.
Všichni účastníci děkovali za perfektní
organizaci, což pořadatele těší nejvíce.
Také nás velmi potěšil zájem TV ZAK,
která nás uvedla do svého vysílání.
Takže 36. ročník opět bude a těšíme se na
všechny závodníky, diváky a další, kteří
nám budou chtít pomoci.
Ing. Miroslav Liška, ředitel závodu

SPORT
DALŠÍ ROČNÍK ŠŤÁHLAVSKÉ HUSY SE MOC VYDAŘIL,
Z VÍTĚZSTVÍ SE RADOVALI DOMÁCÍ
V sobotu 8. září uspořádal v areálu antukových kurtů oddíl SK Šťáhlavy další
ročník tradičního volejbalového turnaje
smíšených družstev Šťáhlavská husa. Zúčastnilo se 11 celků a od ranních hodin se
rozběhl na třech hřištích desetihodinový
volejbalový maraton.
Sobota doslova jako vymalovaná, krásné
slunečné počasí, vše po všech stránkách
perfektně připraveno a tak si všichni
účastníci mohli plnými doušky vychutnávat krásný sportovní den plný volejbalu,
přátelských setkání, dobré nálady a kulinářských dobrot v bufetu.

Diváci mohli shlédnout celkem 19 pěkných utkání, nejlepší formu si přinesli domácí borci, kteří pod názvem UDH zdolali ve ﬁnále celek Winky a tradičně mohli
povečeřet přímo po ﬁnálovém zápase na
centrálním kurtu pečenou husu. V souboji o bronz porazil další tradiční účastník
Sedláci tým Černý vdovy.
Velký dík patří organizačnímu týmu SK
Šťáhlavy za přípravu turnaje, jeho hladký průběh a zajištění veškerého zázemí
pro sportovce. Ti mohli letos již využít
nově zrekonstruovaného prostředí šaten,
sprch, klubovny a kuchyně, které se jim

moc líbilo. Děkujeme všem, kteří se na
rekonstrukci podíleli nebo ji materiálně
podpořili. Zároveň se letošního ročníku
Šťáhlavské husy zúčastnila řada hráček
a hráčů našeho volejbalového potěru, jak
v roli diváků, tak pomocníků při úpravě
hřišť mezi zápasy. A samozřejmě měli
možnost si i do sytosti zahrát na aktuálně volných hřištích. Nasáli tak atmosféru
krásného turnaje a za pár let si již zahrají
i oni.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

MLADÍ VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY JSOU V PŘÍPRAVĚ NA NOVOU
SEZONU, ZAHAJUJÍ PRVNÍM TURNAJEM 23. ZÁŘÍ
Po absolvovaném sportovním soustředění
v Žinkovech navázali mladí volejbalisté
SK Šťáhlavy přípravou na novou sezonu
již v domácím prostředí antukových kurtů. Opět jsme v našich řadách přivítali
a stále vítáme nováčky, jak v základní žluté začátečnické kategorii, tak i v kategoriích vyšších.
Jako každý rok budeme hrát soutěže plzeňského městského přeboru, kde zahaju-

jeme prvním turnajem 23. září, tak krajské festivaly barevného minivolejbalu,
kdy první odehrajeme 7. října na 15. ZŠ
v Plzni. Zároveň jsme i jedním z tradičních pořadatelů, a to závěrečného kola,
které bude hostit naše sportovní hala
v sobotu 13. dubna 2019. Zároveň je potěšitelné, že letos přibyl jeden festival navíc,
pořadatelem bude TJ Sokol Vejprnice.
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Předpokládáme, že se v závěru sezony
zúčastníme tradičně i ﬁnálových celostátních festivalů. Vše je nachystáno, do nové
sezony vstupujeme s rozšířeným kádrem
nejen hráčským, ale i trenérským, a to
hned o tři nové kolegy. Budeme se těšit na
novou spolupráci a na právě se otevírající
sezonu.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz
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PŘIJMEME:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
náplň práce:

práce na PC - přijaté objednávky,
fakturace, outlook
pošta, přepravní služba
tel. komunikace se zákazníky
showroom - prezentace výrobků

místo výkonu:

Šťáhlavice

SERVISNÍHO TECHNIKA
náplň práce:

montáž doplňků na střešní okna – roletky,
žaluzie, markýzy
výměna zasklení, výměna plechových dílů,
výměna těsnění

místo výkonu:

denní výjezd do 150 km od Šťáhlavice

NÁSTUP možný IHNED

na plný úvazek
technik možno i nepravidelně
možno HPP nebo ŽL

VOLEJTE, PIŠTE:
ing. Soukup

tel: 603 829 266,

soukup@fenestra.cz

FENESTRA střešní okna, s.r.o.,

332 04 Šťáhlavice 1
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Koncert japonské flétny

shakuhachi
Miury Taró
v podání pana

z Japonska

Spoluvystoupí paní

Yoshino Rinko
tradiční japonské taneční vystoupení
„CHIO NO KOTOBUKI“
a český průkopník hry
na flétnu shakuhachi pan
Foto River Petein

Vlastislav Matoušek
5.10.2018 od 19:30
v jízdárně zámku
Vstupenky k zakoupení
před představením nebo
v předprodeji
v kanceláři zámku.
Cena 190,- Kč.

EFRAIM
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autorská keramika
výroba fléten shakuhachi
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- INZERCE NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANÉ PRO OBEC ZVE VŠECHNY OBČANKY A OBČANY NA
TRADIČNÍ VENKOVSKOU ZABIJAČKU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 28. 9. 2018 OD 15
H. V PROSTORU HASIČSKÉ ZBROJNICE, PALACKÉHO 440. K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE ŠŤÁHLAVSKÁ PERLA, PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN SKÁKACÍ HRAD. PŘIJĎTE OCHUTNAT
DARY NAŠÍ ZEMĚ A POHOVOŘIT O BUDOUCNOSTI NAŠÍ OBCE! VSTUP VOLNÝ.
PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389.



Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne.
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Možná i práce na hlavní pracovní poměr.
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění .
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389 | 332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939 | E-mail: suchyzd@seznam.cz



Power jóga je zaměřena na protažení a posílení
svalů
celého těla, procvičování dechových technik,
koncentraci. Pravidelným cvičením získáte lepší
fyzickou kondici, odstraníte ztuhlost kloubů a
zkrácenost svalů. Důležitá je i obnova duševní
energie.
KDE: Tělocvična Šťáhlavy
KDY: Každou středu v 19 hodin
Začínáme 19.9.2018
CENA: 70 Kč/h

Těším se na viděnou!

Martina Křenová | 775 862 267
martinka.krenova@gmail.com

Uzávěrka materiálů pro říjnové číslo - 30. 9. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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